
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data: 01.09.2020  

 

Për:  Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë “Fled” sh.p.k, me NUIS K17621104C, me 

adresë: rruga: “Ura e Kozarës”, lagja “Havaleas”, godinë 1 (një) katëshe, nr. 307, 

Kuçovë & “Besta” sh.p.k me NUIS J62903182B, me adresë: “Ura Vajgurore”, Njësia 

Administrative Poshnje, ndërtesë 2 katëshe, kati i 2, zona kadastrale 3032, pasuria nr. 

326/20, Berat. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” elektronike. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-64070-07-03-2020.   

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i Impiantit të Trajtimit të Ujrave të Ndotura (ITUN) Divjakë” 

Fondi limit: 41,733,374.95 lekë (dyzetë e një milion e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e 
shtatëdhjetë e katër pikë nëntëdhjetë e pesë) Lekë, pa TVSH. Afati kohor për ekzekutimin: 6 (gjashtë) 

muaj. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X  

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. BoE “Fled” sh.p.k, me NUIS K17621104C & “Besta” sh.p.k me NUIS J62903182B, me vlerë 

24,311,240 (njëzet e katër milion e treqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzet) Lekë, pa 

TVSH; 

2. OE “England”, me NUIS J96829419D, me vlerë: 28,523,049 (njëzet e tetë milion e pesëqind 

e njëzet e tre mijë e dyzet e nëntë) Lekë, pa TVSH; 

3. OE “Bean” sh.p.k, me NUIS J72510445Q, me vlerë: 29,268,535 (njëzet e nëntë milion e 

dyqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë) Lekë, pa TVSH; 

4. OE “Sterkaj” sh.p.k, me NUIS J68310708M, me vlerë: 33,744,897 (tridhjetë e tre milion e 

shtatëqind e dyzetë e katër mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e shtatë) Lekë, pa TVSH; 

5. OE “Ante Group” sh.p.k, me NUIS J62904100D, me vlerë: 34,684,290 (tridhjetë e katër 

million e gjashtëqind e tetëdhjetë e katër mijë e dyqind e nëntëdhjetë) Lekë, pa TVSH; 

6. OE “Adriatik” sh.p.k, me NUIS J61807505I, me vlerë: 37,311,481 (tridhjetë e shtatë milion 

e treqind e njëmbëdhjetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e një) Lekë, pa TVSH; 

7. OE “Pe-Vla-Ku” sh.p.k, me NUIS K61716013M, me vlerë: 39,387,147 (tridhjetë e nëntë 

milion e treqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e dyzetë e shtatë) Lekë, pa TVSH; 

8. OE “Kacdedja” sh.p.k, me NUIS K51712017A, me vlerë: 28,365,660 (njëzet e tetë milion e 

treqind e gjashtëdhjetë e pesëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë) Lekë, pa TVSH; 

9. OE “Colombo” sh.p.k, me NUIS J82916489E, me vlerë: 29,155,868 (njëzet e nëntë milion e 

njëqind e pesëdhjetë e pesëmijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tetë) Lekë, pa TVSH; 

10. OE “Leon Konstruksion” sh.p.k, me NUIS K71820009I, me vlerë: 32,984,844 (tridhjetë e 

dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë e tetëqind e dyzetë e katër) Lekë, pa TVSH; 



 

11. BoE “Ina” sh.p.k, me NUIS J61814009W & “A.L - Asfalt” sh.p.k, me NUIS K81511508A, 

me vlerë 27,786,245 (njëzet e shtatë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind 

e dyzetë e pesë) Lekë, pa TVSH; 

12. BoE “Eral Construction Company” sh.p.k, me NUIS K82230002K & “Denis - 05” me 

NUIS K51518029B, me vlerë 34,506,440 (tridhjetë e katë milion e pesëqind e gjashtë mijë e 

katërqind e dyzetë) Lekë, pa TVSH; 

13. OE “K-AAV” sh.p.k, me NUIS L51506025C, me vlerë 40,360,840 (dyzetë milion e treqind e 

gjashtëdhjetë mijë e tetëqind e dyzetë) Lekë, pa TVSH. 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BoE “Ina” sh.p.k, me NUIS J61814009W & “A.L - Asfalt” sh.p.k NUIS K81511508A; 

2. OE “Kacdedja” sh.p.k, me NUIS K51712017A; 

3. OE “Colombo” sh.p.k, me NUIS J82916489E; 

4. OE “Leon Konstruksion” sh.p.k, me NUIS K71820009I; 

5. BoE “Eral Construction Company” sh.p.k, me NUIS K82230002K & “Denis - 05” me 

NUIS K51518029B; 

6. OE “K-AAV” sh.p.k, me NUIS L51506025C. 

Përkatësisht për arsyen e mëposhtme: 

Nuk plotësojnë kriterin për kapacitetin teknik pika 2.3.1. të Kritereve të veçanta në DT "Përvojë të 

suksesshme në realizimin punë të ngjashme”. 

* * * 

Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë 

“Fled” sh.p.k, me NUIS K17621104C, me adresë: rruga: “Ura e Kozarës”, lagja “Havaleas”, godinë 1 

(një) katëshe, nr. 307, Kuçovë & “Besta” sh.p.k me NUIS J62903182B, me adresë: “Ura Vajgurore”, 

Njësia Administrative Poshnje, ndërtesë 2 katëshe, kati i 2, zona kadastrale 3032, pasuria nr. 326/20, 

Berat, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 24,311,240 (njëzet e katër milion e 

treqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzetë) Lekë, pa TVSH është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. “Sami Frashëri”, nr. 10, 

Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151), Fax: 00355 42 234 885, sigurimin e kontratës, 

siç parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 28,523,049 

(njëzet e tetë milion e pesëqind e njëzet e tre mijë e dyzet e nëntë) Lekë pa TVSH, siç parashikohet 

në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.08.2020 

Ankesa:  Jo 

Ka paraqitur ankese: 

 

Drejtor Ekzekutiv 

Dritan Agolli 

 


